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Message  
from  
GM

เถลงิชยั สวุรรณมยั 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ราชพฤกษ์คลับ 

Sincerely yours,
Thalerngchai Suwannamai

General Manager

สวัสดีท่านสมาชิกที่รัก 
ฤดูกาลแห่งการแข่งขันกีฬาของมวลมนุษยชาติ Olympic Rio 2016  ก�าลังจะเริ่มต้นข้ึนในอีกไม่ก่ีสัปดาห ์

ข้างหน้า คงจะเป็นอีกหน่ึงช่วงเวลาท่ีคนไทย จะรวมใจเป็นหน่ึงเพ่ือเชียร์นักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ให้ได้รับ
เหรียญรางวัล เพื่อแสดงให้โลกได้ประจักษ์ถึงศักยภาพทางกีฬาของคนไทย

สิ่งส�าคัญท่ีสุดของการเป็นนักกีฬาคือการฝึกซ้อม ย่ิงซ้อมมากเท่าไร ความเชี่ยวชาญ ความช�านาญก็ม ี
มากขึ้นเท่านั้น นักกีฬาระดับโลกล้วนแล้วแต่ผ่านการฝึกซ้อมมานับไม่ถ้วน 

ในวารสารฉบับนี้ ผมมีความยินดีที่จะน�าเสนอเรื่องราวของนักกีฬาระดับโลกกับหนทางการเคี่ยวกร�าฝึกซ้อม
กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในสนามได้ เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับผู้ที่ก�าลังเหน็ดเหนื่อยกับการฝึกซ้อม ไม่เฉพาะ
กับนักกีฬาเท่าน้ัน แต่เรื่องราวท่ีน�าเสนอในบทความนี้สามารถน�าไปปรับใช้กับทุกๆ เรื่องของชีวิตได้ หากคุณ 
ฝึกซ้อมทุกวัน นานพอ และมากพอ ความส�าเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับ 

หน่ึงตัวอย่างความส�าเร็จที่ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นก็คือ การเข้าเส้นชัยของผู้เข้าร่วม เดิน - วิ่ง  
เทิดพระเกียรตวัินฉตัรมงคล เฉลมิฉลองครบรอบ 70 ปี  แห่งการครองสริริาชสมบัติ รายการ “ราชพฤกษ์ แด่ในหลวง
ด้วยดวงใจ 5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน” ปีท่ี 2 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 5 พ.ค. 2559 บริเวณโครงการนอร์ธปาร์ค  
ส�าหรับผมแล้ว ทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยในงานวันนั้นถือเป็นผู้ชนะด้วยกันทุกคน 

เพราะผมเชื่อว่า แค่คุณพาตัวเองออกมาจากบ้านแล้วมาออกก�าลัง จะเพ่ือตัวเองหรือเพ่ือคนอื่น น่ันถือเป็น 
การชนะใจตัวเองแล้วครับ              

                  ด้วยความเคารพ

Dear Rajpruek Members, 

Rio 2016 Olympics is almost upon us. It will be another occasion Thai people come together in unison to 
support our sportsmen. We will surely all be rooting for them to win many medals and proudly declaring the 
potentials of Thai Athletes. The most important factor in the success of any athletes is practice. The more you 
practice, the better an athlete you will become. World class athletes have all been through countless hours of 
intense practices. In this issue of our magazine, I am delighted to be able to present to you the roads to 
success of world class sportsmen. I hope that the story of their determination and perseverance will inspire 
and motivate you in the pursuit of your goals whether they are sport-related or not. I truly believe that once you 
work long and hard on something, success is always within reach. One of the success stories we are 
presenting in this issue is the story of those who reached the finish line at the “Rajpruek for the King’s 
Coronation Day 5K Micro-marathon” The race is held for the second time to celebrate the 70th Anniversary 
of His Majesty the King’s coronation at Rajpruek’s North Park Golf & Sport Club on May 5th, 2016. Those who 
crossed the finish line that day, no matter what their ranking are, are for us, the winners of the race. Overcoming 
your own tendency to stay in the comfort zone; getting yourself out of bed to do something for others is indeed 
a victory.

With love,
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"If you don't practice you don't deserve to win" 
- Andre Agassi -
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Tip's Tips
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์  ภาพ : Pimlada

Basic to  
Swing Perfect 

หน้าไม้ต้องราบกับพ้ืนเสมอ

การตีกอล์ฟให้ลูกออกไปตรง แน่นอนและ 
คงเส้นคงวา นอกจากการมีสวิงเพลนที่ถูกต้อง 
เพือ่ให้ทศิทางลูกออกไปตรงอย่างเป็นธรรมชาตแิล้ว 
การจรดลูกก็ส�าคัญเช่นกัน ต่อให้มีวงสวิงด ี
มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าจรดลูกไม่ดี ก้นไม้กระดก
หรือปลายไม้กระดก จะส่งผลต่อทิศทางของลูก 
ท�าให้ตีลูกออกไปไม่ได้ตามทิศทางที่ต้องการ

ถ้าจรดลกูแล้วก้นไม้กระดก หน้าไม้จะชีไ้ปขวา
ของเป้าหมาย ลกูออกจากหน้าไม้ มแีนวโน้มเลีย้วขวา

ถ้าปลายไม้กระดก ซึ่งมักพบบ่อย โดยเฉพาะ
นักกอล์ฟเอเชียที่ใช้ชุดเหล็กสเปคอเมริกา ส่วนสูง

ของเราไม่สูงเท่าฝรั่ง ไม้ไม่เหมาะกับตัว ท�าให้
ปลายไม้กระดก หน้าไม้จะชี้ไปทางซ้ายของ 
เป้าหมาย โอกาสที่ลูกดรอว์หรือฮุคมีสูง 

วิธีที่ถูก หน้าไม้ต้องราบกับพื้นเสมอ 
วิธีที่ผิด ปลายไม้กระดก, ก้นไม้กระดก 

ลองสังเกตการจรดไม้ของเราดูนะคะ ต้องให้
หน้าไม้ราบกับพ้ืนเสมอ ถ้ามุมหัวเหล็กไม่เหมาะ
กับสรีระของเรา แนะน�าให้ไปปรับหัวเหล็กดีกว่า 
เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาท่ีสามารถปรับอุปกรณ์ให ้
เข้ากับผู้ใช้ได้สะดวกกว่ากีฬาชนิดอื่นมากค่ะ 

• ก้นไม้กระดก

• ปลายไม้กระดก

X

X

√

• หน้าไม้ต้องราบกับพื้นเสมอ
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Hole In One
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

24/04/2016        Hole#8 185 Yards
•  Mr. Pattanan Amatanon (3rd from left) 

Guest of Mrs. Wantana  Amatanon (1st from left)

30/03/2016       Hole#11 121 Yards
•  Mr. Somchai Auerareerat (left) 

Guest of Mr. Thawatchai Jungsanguanpornsuk (Right)

15/05/2016      Hole#16 162 Yards
•  Mr. Sanpat Sopon (2nd from left) 

Guest of Mr. Kanokphand Chulakasem (3rd from left)

24/03/2016      Hole#11 128 Yards
•  Mr. Visudt Tejapaibul (3rd from left)    
Guest of Mr. Aaron Tangtrongsakdi (2nd from left)

08/05/2016       Hole#11 130 Yards
• Mr. Phangan Chaowanakarnkij (1st from left)

05/03/2016       Hole#16 155 Yards
• Mr. Bundit Srivallapanondh (2nd from left)

เวลาเพียงไม่กี่วินาทีจะกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจ�าไปตลอดชีวิต 
ความรู้สึกเช่นนี้คือความรู้สึกเมื่อท�า Hole in one

The Best Golf Shot
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Health
เรื่อง : โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์

“ชาเขียว”

ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีรายงานการทดลองท่ี
แสดงให้เหน็ว่า อาสาสมคัรชาวญ่ีปุน่ทีด่ืม่ชาเขยีว
วันละ 9 ถ้วย สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้
เฉล่ีย 8 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร ส่วนผลการศกึษาจาก
มหาวทิยาลยัเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีได้ตพิีมพ์
ลงในวารสาร The American Journal of Clinical 
Nutrition ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1999 นักวิจัยได้
พบว่า ผู้ที่ดื่มคาเฟอีนและชาเขียว จะมีอัตราการ

ทิพย์มีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและ
สขุภาพผิวมาฝากท่านนักกอล์ฟเหมือนเดมิค่ะ 
ฉบับน้ีเป็นเรือ่งของ

 
“ชาเขียว” ในปัจจุบันคนนิยมบริโภคชาเขียว

กันมากมายเพราะอะไรนั้น เรามาติดตามกันค่ะ
สาร Epigallocatechin Gallate (EGCG) ทีพ่บ

ในชาเขียว มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการขับ
สารพิษในร่างกาย สามารถขจดัอนมุลูอสิระทีเ่ป็น
ตัวกัดกร่อน DNA ในกระแสเลือดได้ ช่วยป้องกัน
ความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะต่างๆ ภายใน
ร่างกาย ดั่งที่สุภาษิตจีนโบราณกล่าวไว้ว่า “ขาด
อาหารสามวันยังดีเสียกว่าขาดชาเพียงวันเดียว”

สารต้านอนุมูลอิสระในชาเขียวจึงช่วยชะลอ
ความแก่ชราและช่วยคงความอ่อนเยาว์ไว้ได้

แม้ในอาหารอื่นๆ จะมีคุณสมบัติในการต้าน
อนมุลูอสิระ เช่น วติามนิซ ีวติามนิบี เบต้าแคโรทีน 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่าคุณสมบัติใน
การต้านอนุมูลอิสระของโพลีฟีนอลในชาเขียวจะ
เหนือกว่า

การดื่มชาเขียวนอกจากจะดื่มเพื่อแก้กระหาย
แล้ว ในชาเขียวยังมีคาเฟอีน (Caffeine) และธิโอ
ฟิลลีน (Theophylline) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้น
การท�างานของระบบประสาทส่วนกลาง ทีช่่วยแก้
อาการง่วงนอนและท�าให้ร ่างกายรู ้สึกสดชื่น
กระปรีก้ระเปร่า คาเฟอนียังช่วยกระตุน้สมอง เพ่ิม
สมาธิ เพ่ิมอัตราการเผาผลาญในร่างกาย เพ่ิม
ความดันโลหิต ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิต
ท�างานดข้ึีน และยังมสีาร Alcohol และ Aldehyde 
ที่มีกลิ่นหอมท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย

นอกจากน้ี ยังมงีานวจิยัมากมายท่ีสนบัสนุนว่า 
การดื่มชาเขียวจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน
และไขมัน ส�าหรับคุณผู้หญิงที่ก�าลังควบคุมหรือ
ลดน�า้หนกัอยู่ การดืม่ชาเขยีวเป็นประจ�าก็พอช่วย
ได้อีกทางหนึ่ง และยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า 
การดื่มชาเขียวช ่วยลดคอเลสเตอรอลและ 
ไขมันเลว (LDL) เพ่ิมไขมันดี (HDL) ที่เป ็น

เผาผลาญแคลอรมีากกว่าคนท่ีได้รบัคาเฟอีนเพียง
อย่างเดียว

การดืม่ชาเขยีวแม้จะมส่ีวนช่วยในเรือ่งของการ
ชะลอวัย ลดความอ้วน หรือเพ่ิมสมาธิ  เราก็ควร
ดืม่ในปรมิาณท่ีเหมาะสม เพราะถ้าดืม่มากเกินไป
อาจท�าให้เกิดอาการท้องผูกได้

ฉบับหน้าทิพย์จะมีเคล็ดลับสุขภาพอะไร 
มาฝากอีกบ้าง อย่าลืมติดตามกันนะคะ 

ลดอ้วน  
เพิ่มสมาธิ





"The more I practice the luckier I get"
- Arnold Palmer -
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Scoop
เรื่อง : Alisa ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

ภาพความทรงจ�าของกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 
เทิดพระเกยีรตวินัฉตัรมงคล "ราชพฤกษ์...แด่
ในหลวง ด้วยดวงใจ 5 พ.ค. 5 กม. ไมโคร
มาราธอน” ในปีท่ีแล้วยังคงติดตรึงในใจของ 
ผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนั้น 

มาปีน้ี ราชพฤกษ์คลับ สานต่อความส�าเร็จ 
อกีครัง้ ด้วยการจดักิจกรรมเดนิ-ว่ิง เทิดพระเกียรติ
วันฉตัรมงคล เฉลมิฉลอง 70 ปี แห่งการขึน้ครอง 
ราชสมบัติในรายการ “ราชพฤกษ์...แด่ในหลวง 
ด้วยดวงใจ 5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน” ปีที่ 2 

ราชพฤกษ์...แด่ในหลวง  
ด้วยดวงใจ 5 พ.ค. 5 กม. ไมโครมาราธอน ปีที่ 2

Run for The King

เมือ่วันท่ี 5 พ.ค. 59 ท่ีผ่านมา ณ บรเิวณโครงการ 
นอร์ธปาร์ค เป็นการผนึกก�าลังระหว่างราชพฤกษ์
คลบักับสมาพันธ์ชมรมเดนิวิง่เพ่ือสขุภาพไทย และ
ชมรมผู้สื่อข่าว โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายถิรชยั 
วุฒิธรรม ประธานฝ่ายกีฬาของราชพฤกษ์คลับ 
และประธานจัดการแข่งขัน 

น่าภูมใิจเป็นอย่างย่ิงท่ีการจัดงานทุกครัง้ได้รบั
ความร่วมมือจากสมาชิกและบุคคลภายนอกที่
สนใจเป็นจ�านวนมาก ครั้งนี้ก็เช่นกัน มีนักว่ิง 

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 1,800 คน และแขก 
คนพิเศษที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ น้องเมย์-รัชนก  
อนิทนนท์ นักแบดมนิตนัมอื 1 ของไทย พร้อมด้วย 
แม่ปกุ - กมลา ทองกร ผูอ้�านวยการ ร.ร. แบดมนิตัน 
บ้านทองหยอด บรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วย
ความคกึคกั นักว่ิงมาถึงสถานท่ีก่อนเวลาปล่อยตวั
กันอย่างเนืองแน่น นักวิ่งทุกท่านยังได้รับเสื้อและ
เหรียญ พร้อมของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จาก 
สปอนเซอร์ใจดีที่ให้การสนับสนุนอีกด้วย 
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Scoop

ประเภทชาย 
อันดับ 1 คุณอุ้มยศ กิจอุดม   เวลา 16:49 
อันดับ 2 คุณเสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์  เวลา 17:00
อันดับ 3 คุณกฤษฎา อนันตะ    เวลา 17:25
อันดับ 4 คุณสนธยา ศรีน้อย    เวลา 17:25
อันดับ 5 คุณเกียรติศักดิ์ บุญมา    เวลา 17:45

ประเภทหญิง 
อันดับ 1 คุณสุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์  เวลา 19:41 
อันดับ 2 คุณภัทรภรณ์ ข�าเปรื่องเดช  เวลา 21:21
อันดับ 3 คุณกัณจนา วงศ์อะมาตย์   เวลา 22:23
อันดับ 4 คุณปราณี ผ่านสถิน     เวลา 22:45
อันดับ 5 คุณศศิวิมล อินทรคูสิน    เวลา 23:13

ประเภทสมาชิก 
อันดับ 1 คุณต่อบุญ พ่วงมหา    เวลา 21:03 
อันดับ 2 คุณกิตติพจน์ ศิริปุณย์   เวลา 29:26
อันดับ 3 คุณศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นสุนทร   เวลา 29:50

ผลการแข่งขัน กิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ  
"ราชพฤกษ์...แด่ในหลวง ด้วยดวงใจ 5 พ.ค. 5 กม.  

ไมโครมาราธอน 2559" ปีท่ี 2 ได้แก่  
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Scoop

**ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

เพ่ือให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมงานและ
นักว่ิงทุกท่านได้ระลึกถึงความภูมิใจ
ในกิจกรรมครัง้น้ัน ราชพฤกษ์คลบัจงึ
ขอน�าภาพประทับใจมาให้ชมกัน 
ส�าหรับผู ้ท่ีพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ 
ราชพฤกษ์คลับยังมีกิจกรรมสนุกๆ 
เตรียมไว้ต ้อนรับสมาชิกและผู ้ ท่ี
สนใจทกุท่าน ได้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
ความทรงจ�าดีๆ ด้วยกัน 

คุณต่อบุญ พ่วงมหา คุณกิตติพจน์ ศิริปุณย์ คุณศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นสุนทร 

SPOT 
COLOUR

PROCESS
COLOUR

RGB 
COLOUR

PANTONE 293C

PANTONE 032C

PANTONE 355C

100C 75M

95M 100Y

100C 75M

95M 100Y

199R 55G 46B

PANTONE 877C (M)
PANTONE 422C (M)

199R 55G 46B

40K 190R  190G 190B

1 2 3
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เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Social & Events

•  SPORTS SUMMER CAMP 
1/2016 
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรม Sports 

Summer Camp 1/2016 ขึ้นที่ราชพฤกษ์คลับ ใน
ครั้งนี้ได้เปิดกิจกรรมทั้งหมด 4 คอร์ส  
ทุกคอร์สได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างดี  
มีบุตร-หลานของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่าง 
เนืองแน่น เสียงตอบรับเป็นไปด้วยดี น้องๆ  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะด้านกีฬา
ประเภทต่างๆ และยังสนุกกับเกมส์ตลอดท้ังคอร์ส 

เม่ือใดท่ีราชพฤกษ์คลบัจัดกิจกรรม รอยย้ิม เสยีงหัวเราะ และมิตรภาพก็จะก่อเกดิขึน้เสมอ และน่ีคือกจิกรรมดีๆ   
ท่ีฝ่ายกีฬาและนันทนาการของราชพฤกษ์คลบัจัดขึน้ เพือ่เป็นการตอบแทนมิตรภาพดีๆ  ให้กับสมาชกิทุกท่าน

For Special Friend
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Social & Events
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ



20

เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Social & Events

•  BLUE-YELLOW SPORT DAY 
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา ชมรม

แบดมินตัน จัดกิจกรรมกีฬาสีชมรมแบดมินตัน 
Blue-Yellow Sport Day มสีมาชกิเข้าร่วมงานกว่า 
50 ท่าน บรรยากาศภายในงานนอกจากการ
แข่งขันแบดมนิตนัท่ีเน้นความสนกุสนานมากกว่า
ผลการแข่งขัน ก็ได้เห็นรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ
จากสมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะช่วงงานเลี้ยง
สงัสรรค์ และจบงานด้วยการประกาศผลทมีผูช้นะ
ได้แก่ ทีมสีฟ้า ท�าคะแนน 9 ต่อ 5 คู่
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เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
Social & Events

• MATCH POINT 
ชมรมสนุกเกอร์ จดักิจกรรมสนุกเกอร์ชงิด�า ครัง้ที่ 

1/59 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา นักสอยคิวที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 ท่าน โดยผลการแข่งขัน
ในวันนั้น ผู้ชนะ Gold Group ได้แก่ คุณพงษ์รัช 
พงษ์ภาวศุทธิ์ และชนะเลิศ Silver Group ได้แก่ 
คณุสมเกียรต ิเดชชษุณะนาถ ซึง่แชมป์ทัง้สองท่าน
จะได้สิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันสนุกเกอร์ชิงด�ารอบ 
Champion of Champion 2016 ในวันเสาร์ที่ 19 
พ.ย. 59
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Social & Events

• APRIL SUMMER 
ชมรมลลีาศจดังาน “เมษาลดัดาวัลย์” เป็นการ

ประกวดเต้นลีลาศจังหวะต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 
เม.ย. 59 ณ ห้องอาหารเดลชิ มสีมาชกิไม่น้อยท่ีให้
ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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Social & Events

•  GALA SWIMMING 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 59 ฝ่ายกีฬาและ

นันทนาการ จดักิจกรรม Gala Swimming เพ่ือให้
ฉลามหนุ่มและเงือกสาวทุกวัยได้มาโชว์สปีด 
การว่ายน�า้กันภายในสระว่ายน�า้ของราชพฤกษ์คลบั 
ทุกคนที่เข้าร่วมงานในวันนั้นต่างพูดเป็นเสียง
เดียวว่า สนุกและประทับใจเป็นอย่างมาก

เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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Social & Events
เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

• FRIENDSHIP MATCH 
การแข่งขันสควอชนัดกระชับมิตรระหว่างทีม 

ศนูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุน่) กับทมี
ของราชพฤกษ์คลับ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 59 
เป็นไปอย่างดุเดือด แต่ก็แฝงไว้ด้วยมิตรภาพ
ตลอดการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันเป็นเอกฉันท์ 
ทีมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น)
เอาชนะไปด้วยคะแนน 13 : 6 คะแนน 
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Social & Events

• BADMINTON GAMES 
ชมรมแบดมินตันจัดการแข่งขันแบดมินตัน

กระชบัมติรกับทมีอาม่า ไปเมือ่วันท่ี 14 พฤษภาคม 
59 เสยีงกองเชยีร์ท่ีดงัตลอดการแข่งขนั ช่วยให้เกม
สนกุและตืน่เต้นย่ิงขึน้ ย่ิงมาเจอคูแ่ข่งทีฝี่มอืสสูกัีน
ทุกคู่ ก็ย่ิงลุ้นกันทุกวินาที ผลการแข่งขัน ผู้ชนะ 
ได้แก่ ทีมอาม่า (19:15 เกม) ชมรมแบดมินตัน 
ขอแสดงความยินดี

เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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• GAME FOR FUN 
เมื่อวันพฤหัสฯที่ 19 พ.ค. 59 ชมรมบริดจ์ 

จัดการแข่งขันบริดจ์ภายในประเภทคู่ ผลการ
แข่งขนั ชนะเลิศ ได้แก่ คณุต่อโชค  เล้าลอืชยั และ 
คุณนารีรัตน์ จิตแสนสวย รองชนะเลิศอันดับ 
1 ได้แก่ คณุสวุรรณา ภู่พัฒน์วิบลูย์ และ คณุนิธินันทน์
กิจสิพงษ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ดร.วีรพงษ์ 
ชุติภัทร์ และ คุณมณี โรจน์กนก

Social & Events
เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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Social & Events

• TABLE TENNIS
อีกหนึ่งการแข่งขันที่ เต็มไปด้วยมิตรภาพ

ระหว ่างทีมราชพฤกษ ์คลับกับทีมอาจารย ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย ์ ท่ี  
22 พ.ค. 59 มีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย 
(คนพิการ) มาร่วมสร้างสีสันในครั้งน้ี บรรยากาศ
สนุกสนาน ตื่นเต้นนักกีฬาต่างโชว์ฝีไม้ลายมือ 
กันเตม็ท่ี โดยเฉพาะนักกีฬาทีมชาตไิทย (คนพิการ) 
ที่โชว์ฝีมือได้เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก 

เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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• SNOOKER TIME 
นักสอยคิวชมรมสนุกเกอร์ ลงแข่งสนุกเกอร ์

ชงิด�า ครัง้ท่ี 2/59 เมือ่วันเสาร์ท่ี 28 พ.ค. 59 ท่ีผ่านมา 
มีสมาชิกเข้าร่วมแข่งขัน 14 ท่าน บรรยากาศ 
เตม็ไปด้วยความสนุกสนาน ผลการแข่งขันในวนันัน้ 
ผู ้ชนะ GOLD GROUP ได ้แก ่  คุณธนภูมิ  
เกียรติสงคราม ชนะเลิศ SILVER GROUP ได้แก่ 
คุณสัตยา ศรีอ่อน ซึ่งแชมป์ทั้ง 2 ท่าน จะได้สิทธิ์
เข้าร่วมแข่งขันสนุกเกอร์ชิงด�ารอบ Champion  
of Champion 2016 วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 59  
ปลายปีนี ้

Social & Events
เรื่อง/ภาพ : ราชพฤกษ์คลับ
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Environment Issue
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ ภาพ : www.pexels.com

การจัดการพลังงาน

Energy Management

ขั้นตอนการด�าเนินงานการ
จัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน 

จัดตั้งคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน

ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตัน

ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ก�าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
และแผนการฝึกอบรม

การด�าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  
และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

การตรวจ ติดตาม และประเมิน 
การจัดการพลังงานภายในองค์กร

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการจัดการพลังงาน

1 
2
3
4
5
6
7
8
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ขั้นตอนที่ 6 
การด�าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
ว่าแผนงานและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผนถูก
ด�าเนินการตามแผนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตาม
แผนต ้องด� า เนิ นการแก ้ ไข  เ พ่ื อ ให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 7 
การตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการ

พลังงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�าหนดและบรรลุเป ้าหมายของการจัดการ
พลังงาน

ขั้นตอนที่ 8 
การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง 

ของการจดัการพลงังาน เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องทีม่ี 
หรือสนับสนุนและส่งเสริมแผนงานหรือมาตรการ 
นั้นๆ ต่อไป เพ่ือให้เกิดการจัดการพลังงานของ
องค์กรมคีวามต่อเนือ่งและย่ังยืนต่อไป

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ เพ่ือให้เราพอมอง 
เห็นภาพของการจดัการพลงังานอย่างมีระบบและ
เป็นรูปธรรมพอสังเขป หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ 
ไม่มากก็น้อยส�าหรับผู้ที่เริ่มต้นส�าหรับการจัดการ
พลงังานของแต่ละองค์กร ก็สามารถศกึษาหาข้อมลู
เพ่ิมเตมิได้จากเอกสาร, Website ของกรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.)

Environment Issue

ตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้การก�ากับดูแล
ของกระทรวงพลังงานได้เล็งเห็นประโยชน์
ของการจัดการพลงังาน เพ่ือให้การใช้พลงังาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและ
เกิดความต่อเน่ือง ได ้ก�าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานใน
อนาคตและโรงงานควบคุม ซึ่งได้ก�าหนดให้
อาคารและโรงงานควบคุมต้องมีวธิกีารจดัการ
พลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

เทคนิคการประหยัดพลังงานในอาคาร 
โรงงาน และในองค์กร มีขั้นตอนให้ท�าตามได้
ง่ายและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1
จดัตัง้คณะท�างานด้านการจดัการพลงังานเพ่ือ

ก�าหนดนโยบายพลงังาน ประชาสมัพันธ์ โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานในองค์กร และต้องได้รบัการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารระดับสูง

ขั้นตอนที่ 2 
ประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น 

เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการภายใน
องค์กร ในเรื่องแนวนโยบายด้านการจัดการ
พลังงาน รูปแบบการจัดองค์กร การกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ รวมท้ังระบบข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการลงทุนเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ
พลังงานต่อไป

ขั้นตอนที่ 3  
ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและแนวทาง

การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้คนในองค์กรทราบถึง
วิสยัทัศน์ การสนบัสนนุจากผูบ้รหิารระดับสงู ส่วน
การประชาสัมพันธ์นั้น เพื่อให้เกิดการสื่อสารด้าน
การอนุรักษ์พลังงานทั่วท้ังองค์กรจากผู้บริหาร
ระดับสูงไปยังบุคลากรระดับปฏิบัติงาน และจาก
พนักงานไปยังผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 4 
ประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน ต้องให้

สอดคล้องกับศักยภาพหรือความสามารถของ
องค์กรในการอนุรกัษ์พลงังาน เช่น ด้านความพร้อม
ของบุคลากร เทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์กร และองค์
ความรู ้ในการอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้
พลงังาน

ขั้นตอนที่ 5 
ก�าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

และแผนการฝึกอบรม ด�าเนินการหาแนวทาง ใน
การอนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการในการด�าเนินการตามมาตรการ 
แผนประชาสมัพันธ์ เพ่ือกระตุน้ปลกูจติส�านึก และ
แผนในการฝึกอบรมและกิจกรรมส�าหรับการ
อนุรักษ์พลังงานเป็นต้น

องค์ประกอบของแผนงาน
อนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย

• รายชื่อมาตรการ
• วัตถุประสงค์
• ระยะเวลาที่ใช้ด�าเนินการ
• งบประมาณ และ
• ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานตามมาตรการ

ที่มา  :  ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)



"I play to win, whether during practice or a real game. 
And i will not let anything get in the way of me  

and my competitive enthusiasm to win." 
- Michael Jordan -
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เรื่อง : EDC

ภาพประกอบ : Google Images

What We’ve Learned from  
The Amazing Athletes

เบื้องหลังความส�าเร็จนักกีฬาระดับโลก

ชัยชนะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเสมอ 
แต่ส�าหรับนักกีฬาท่ีประสบความส�าเร็จสูงสุด 
พวกเขาและเธอมีเบื้องหลังความส�าเร็จท่ี 
น่าท่ึงย่ิงกว่า และเม่ือโอกาสมีเพียงหน่ึงเดียว 
จึงมีหลายสิ่งท่ีพวกเขาต้องเสียสละ ทุกครั้ง
ของการฝึกซ้อมอัดแน่นไปด้วยความพยายาม 
มากไปกว่านั้นพวกเขามี “ก๋ึน” ท่ีอ่านเกมขาด 
พร้อมท่ีจะเอาชนะหากควบคุมร่างกายได้ดีพอ 
และต่อไปน้ีคอื 4 นกักีฬาดงัระดบัโลกกับเบือ้ง
หลังความส�าเร็จท่ีต้องบอกต่อ สร้างแรงฮึด 
ให้กับผู้ชนะคนต่อไป ที่อาจเป็นคุณ

1.  เมย์ รัชนก อินทนนท์  
นกัแบดมนิตนัหญงิระดบัโลกชาวไทย

ไม่มีใครไม่รู้จักนักแบดมินตันหญิง เมย์ รัชนก 
อนิทนนท์  นักกีฬาขวัญใจชาวไทย ทีเ่มือ่มเีกมการ
แข่งขนัเมือ่ไหร่ ชาวไทยก็พร้อมเอาใจช่วยตดิขอบ
จอทุกครั้ง ความส�าเร็จสูงสุดของเธอในวลานี้ คือ

การเป็นนกักีฬาแบดมนิตนัหญิงชาวไทยทีไ่ด้สร้าง
สถิติเป็นแชมป์โลกแบดมินตันอายุน้อยท่ีสุดในปี 
2556 และยังเป็นนักแบดมินตันหญิงมือหนึ่ง 
ของโลก จากการคว้าแชมป์สามรายการติดต่อกัน
ในปี 2559 น้ี และน่ีคือสิ่งท่ีนักแบดมินตันระดับ
โลกท�า

เพราะแบดมินตัน คือ ชีวิต365 วัน จึงเป็น
จ�านวนวันที่เมย์ รัชนกจะต้องฝึกฝน โดยฝึกวันละ 
7 ชั่วโมง หรืออย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 3 ชั่วโมง  
ซ้อมอย่างหนักตามตารางที่โค้ชชาวจีนท่ีดูแลการ
ฝึกมาตลอด 20 ปี ก�าหนด 

ความแข็งแรงของร่างกายและความฟิตท่ี 
นอกเหนือจากการฝึกทักษะ เป็นสิ่งส�าคัญจึง
จ�าเป็นต้องออกก�าลังส่วนอื่นควบคู่กันกับเทรน 
น�้าหนัก เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

การเป็นนักกีฬาท่ีมีวินัยท�าให้เธอต้องเสียสละ
ช่วงเวลาสนุกในวัยเด็กรวมถึง ชีวิตวัยรุ่น เพราะ
ต้องอยู่แต่ในคอร์ทแบดมินตันเพ่ือตั้งใจฝึกซ้อม
และเติบโตที่นั่นแทนการเล่นสนุกแบบเด็กๆ 

Behind The Success :

ความอ่อนน้อม ไม่มีอีโก การไม่คิดว่าตัวเอง 
มีเชื่อเสียง ท�าให้เธอพร้อมฝึกให้ได้มากย่ิงขึ้น 
ความน่ารกัจากการเป็นคนอ่อนน้อมท่ีว่านียั้งท�าให้
เธอมีกองเชียร์ชาวไทยติดตามให้ก�าลังใจอย่าง
ล้นหลาม 

การตัง้เป้าหมายใหม่ต่อเนือ่ง ท้าทายตวัเองข้ึน
เรื่อยๆ หลังจากได้แชมป์ครั้งแรกในวัย 7 ขวบ นับ
เป็นแรงกระตุน้ส�าคญั ขณะเดยีวกนัต้องไม่เปรยีบ
เทยีบตัวเองกับคนอืน่จงึจะเป็นนกักีฬาท่ีไปได้ไกล

2.  “คงิ เจมส์” เลอบรอน เจมส์ 
เบอร์หนึง่ของบาสเกต็บอลเอน็บเีอ 
 
ถัดมาจากยุคไมเคลิ จอร์แดน แม้ว่าการแข่งขนั

บาสเก็ตบอลเอ็นบีเอของสหรัฐอเมริกาจะมีผู้เล่น
ที่โดดเด่นหลายคน แต่ไม่มีใครท่ีจะโดดเด่นและ
เข้าใกล้การเป็นผูเ้ล่นระดบัสตาร์มากท่ีสดุ มากไป
กว่า “คงิ เจมส์” หรอื เลอบรอน เจมส์  ผูเ้ล่นต�าแหน่ง 
สมอลฟอร์เวิร์ดวัย 31 ปี ท่ีเพียบพร้อมไปด้วย 
ความเรว็ ความแม่นย�า ความแขง็แกร่งและทักษะ 
ท่ีท�าให้ผูช้มในสนามหยุดน่ิงเพ่ือจบัตาด ูนอกจาก
ได้รบัการกล่าวถึงว่าเป็นท่ีสดุแห่งยุค ล่าสดุเขายงั
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3.  เซเรนา วลิเลยีมส์ 
นักเทนนสิหญงิระดบัโลก 
ทีป่ระสบความส�าเรจ็สงูสดุแห่งยคุ

ประสบการณ์ตลอดเส้นทางความส�าเรจ็เซเรนา 
วิลเลียมส์ท่ีเธอเคยเป็นท้ังผู้แพ้และเป็นแชมป์ 
ท�าให้อจัฉรยิะแห่งวงการเทนนสิหญิงคนนีก้ล้าพูด
ได้ว่าเธอไม่เชื่อในโชค แต่เชื่อในการทุ่มเทเวลา
ชัว่โมงแล้วชัว่โมงเล่าอย่างประเมนิค่าไม่ได้ในการ
ฝึกซ้อม เพ่ือจะเล่นในทุกเกมส�าคัญ กับโอกาสท่ี

ท�าให้ทีมคลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ พ้นค�าสาป 
แห่งความพ่ายแพ้ตลอด 5 ทศวรรษ ด้วยการคว้า
แชมป์ บาสเกตบอลเอ็นบีเอสมัยแรกกลับบ้าน 
หลงัจากท่ีกลบัมาเล่นให้ทีมบ้านเกิด และเมือ่ย้อน
กลับไป การเป็นที่ยอมรับของเจมส์ ไม่ได้เกิดใน 
ชั่วข้ามคืน แต่มีเรื่องราวเบื้องหลังความส�าเร็จ 
ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน

ความฟิตและความแข็งแกร่งของเจมส์ไม่เป็น
รองใคร การท่ีวิ่งในสนามได้แบบแรงไม่ตกตลอด
ราว 40 นาที ท�าให้เจมส์ต้องออกก�าลังกาย ซึ่ง
นอกจากการฝึกในยิมแล้วอกีหนึง่การออกก�าลงักาย
ของเขาคือการขี่จักรยาน จากบทสัมภาษณ์ 
เมื่อครั้งที่เขาอยู่กับไมอามี ฮีท

การฝึกฝนทกัษะไม่มวัีนหยุด นักกีฬาบาสเก็ตบอล 
ส่วนใหญ่มีทักษะติดตัวมาตั้งแต่ต้น แต่ว่าทุกๆ 

4.  เม เอรียา จุฑานุกาล 
นักกีฬาอายุน้อยชาวไทย  
มือวางอันดับ 7 ของโลก และ
แชมป์ LPGA 3 รายการซ้อน

ความส�าเร็จอย่างต่อเน่ือง จนถึงความส�าเร็จ
ล่าสดุท่ีเธอเพ่ิงคว้าแชมป์แรกในการแข่งขนักอล์ฟ
อาชพีหญิง แอลพีจเีอ ทวัร์ รายการ “โยโกฮาม่า ไทร์ 
แอลพีจีเอ คลาสสิค 2016” ที่สนามอาทีเจ กอล์ฟ
เทรล แคปิตอล ฮิลล์ ซีเนเตอร์ คอร์ส ในเมือง 
แพรทวิลล์ รัฐแอลบาม่า เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2559 ที่ผ่านมาท�าให้เราได้แฟนกอล์ฟทั้งชาวไทย
และต่างประเทศกดแชร์และทวีตถึงเธอบนโซเชยีล 
มเีดยี พร้อมข้อความ “Congratulations!” และน่ัน
ท�าให้เราย่ิงอยากรู้จักโปรเม-เอรียา ดาวรุ่งของ
วงการกอล์ฟหญิงในวัยเพียง 20 ปี

เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของเธอ คอื การสนบัสนนุ
จากครอบครัวท่ีชื่นชอบกีฬากอล์ฟและท�าธุรกิจ
เก่ียวข้องกับอุปกรณ์กอล์ฟ ท่ีท�าให้เด็กหญิง 
ตวัน้อยได้หยิบจบัอปุกรณ์จนคุน้ชนิตัง้แต่เดก็ ก่อน
ก้าวสู่สนามและพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับความรู้ด้านจิตวิทยานักกีฬาท่ีว่าสิ่งแวดล้อม 
ท่ีพร้อมจะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเริ่มต้น
พัฒนาตัวเองในกีฬาประเภทนั้นๆ 

“เล่นให้สนกุ อยู่กับปัจจุบนั ปลดลอ็ก Mindset” 
ในการแข่งขันแต่ละครัง้เธอเลอืกท่ีจะตดัความกังวล 
สนุกกับสิง่ท่ีอยู่ตรงหน้าด้วยการเล่นตามแผน พร้อม
ท้ังน�าสิง่ท่ีเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดมาใช้ในเกม

ความส�าเร็จต้องมาจากการก�าหนดเป้าหมาย 
ไม่ต่างอะไรกับนักกีฬาระดับโลกคนอื่นๆ ท่ีได้ไป
ยืนบนจุดสูงสุด เพราะเมื่อรู ้ว่าหลงใหลในกีฬา
กอล์ฟ เมเริ่มฝึกซ้อมหนักขึ้นรวมทั้งร่วมแข่งขัน
กอล์ฟเยาวชนจนมาถึงช่วงอายุ 9 ขวบก็ได้เป็น
ตัวแทนของประเทศไทยร่วมการแข่งขันจูเนียร์
เวิลด์ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังยังสามารถคว้า
ต�าแหน่งรองชนะเลศิกลบัมา ซึ่งท�าให้เกดิการวาง
เป้าหมายล�าดับต่อไป ส่วนเป้าหมายในระยะยาว
ต่อไป คอืความตัง้ใจทีจ่ะไต่ขึน้เป็นนกักอล์ฟอาชพี
ระดับท็อปไฟว์ของโลกให้ได้ ซึ่งเวลานี้เธอได้ขึ้น
แท่นอันดับ 7 ของโลกอย่างเป็นทางการ

ฤดูกาล เลอบรอน เจมส์ มักมีเรื่องราวของเขา 
มาอัพเดตด้วยทักษะการเล่นใหม่ล่าสดุท่ีอาจเป็น 
การจ่ายบอลท่ีไม่พลาด ความสามารถในการท�าแต้ม 
ไปจนถึงการยิงไกล ซ่ึงท้ังหมดน้ีมาจากการฝึกซ้อม

แม้ทักษะของเขาจะเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในเกม 
แต่เจมส์เล่นด้วยสมองที่รู้ว่าเขาท�าได้แค่ไหนและ
พยายามใช้ประโยชน์ดึงความสามารถจากเพ่ือน
ร่วมทีมออกมา

ความมุ ่งมั่นและโฟกัส จะท�าให้จุดหมาย
ชัดเจนขึ้น เขามักต้องเลือกการเรียนและบาส 
เก็ตบอส จนในท่ีสุดก็รู ้ ถึงความชอบและเริ่ม
ท�าความฝันของตัวเองให้เร็วที่สุดนับตั้งแต่ยังไม่
จบมธัยมปลายด้วยซ�า้ และเมือ่ถงึเวลาแข่งในเกม
ส�าคัญ เขาเลือกที่จะตัดขาดโซเชียลและโฟกัสกับ
การเตรียมสภาพจิตใจ

ไม่รู้ว่าจะมาถึงอีกเมื่อไหร่ และนั่นคือหนึ่งในที่มา
ของความส�าเร็จของเธอ

ความเร็วคืออาวุธส�าคัญของนักเทนนิสหญิง
อย่างเซเรนา และน่ีคือคุณสมบัติท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ของเธอ ซึง่การเคลือ่นไหวร่างกายต้องมาพร้อมกับ
ความคดิทีเ่รว็ ท�าให้เธอต้องฝึกซ้อมเพ่ือสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างการท�างานของสมอง ความ
แคล่วคล่อง ไปจนถึงพลังในการตีและรับลูกท่ีอยู่
ตรงหน้า น่ีคือการสร้างความสมดุลท่ีเธอท�าได้
อย่างยอดเยี่ยม

ขณะเดยีวกันเราก็ปฏเิสธไม่ได้ความแข็งแกร่ง
ของร่างกายท�าให้เธอเข้าใกล้ความส�าเร็จได้มาก
ย่ิงขึ้ น  สอดคล ้อง กับรายงานของนัก วิจั ย 
ชาวอังกฤษชิ้นล่าสุดท่ีศึกษาว่าตลอด 40 ปีท่ี 
ผ่านมาความแข็งแกร่งของร่างกายมีผลต่อความ
ส�าเร็จของนักกีฬาชายมากเพียงใด ซึ่งผลการวิจัย
พบว่านักเทนนิสในยุคก่อนท่ีร่างกายผอมบาง 
ค่อนข้างเสียเปรียบนักเทนนิสนิสในปัจจุบันท่ีม ี
รปูร่างและกล้ามเน้ือท่ีแขง็แกร่งขึน้ ท่ีท�าให้มกี�าลงั
ในการวิ่งและตีลูกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยได้กล่าวถึงเซเรนาเช่นกัน แต่ส�าหรับกรณีของ
เธอนั้นยังรวมถึงความฉลาดในการควบคุมเกม 
ในแบบที่เธอต้องการ

“ฉนัยังคงเรยีนรูจ้ากการผดิพลาด” ส�าหรบัเซเรน่า 
นี่คือ อีกสิ่งท่ีส�าคัญที่สุดของการท�างานในสนาม
เธอยังบอกกับทกุคนด้วยว่าทกุคนมคีวามผดิพลาด 
และมาคอยดูกันดีกว่าว่าครั้งต่อไปเราจะท�าได ้
ดีกว่าแค่ไหน
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Feature

Behind any victory is a lot of hard work and 
dedication but for talented athletes their success 
comes with much sweat and a lot more hard work. 
When any opportunity counts and their one chance 
could as well be the only one they get, these athletes 
have to sacrifice their personal life and give more 
than one hundred per cent to their craft. Apart from 
having full control of their body, these athletes 
depend as much on their wit to stay ahead of the 
game. Here are four world class athletes who have 
fought and sacrifice so much to get to the top. Let 
their endeavours be your inspiration.

1.  Rachanok Inthanon, May 
World leading badminton player
At this hour, there is hardly anyone who does not 

know Rachanok Inthanon, Thailand’s No.1 
badminton player. Whenever she has important 
matches, you will find most television sets in the 
country tuned in for her match and Thai fans loudly 
cheering for her in front of their TV. Her highest 
achievement came in 2013 when she became the 
youngest badminton world champion. Just recently, 
Rachanok won three tournaments in a row and was 
placed first in the world ranking. Here is what this 
world class badminton player does everyday.

You can say that badminton is Rachanok’s life. It 
occupies her life 24/7. For the past 20 years, she 
practices three to seven hours everyday and follows 
strict schedules planned by her Chinese coach.

Rachanok also does weight training regularly to 
maintain here muscles strength because physical 
fitness is as important as advanced skill. 

 Following a strict routine also means that part of 
her childhood and teenage years were sacrificed. 
Her humility and modesty is a part of her success. 
Rachanok is always up for learning and bettering 
herself. Her mannerism has tremendously impressed 
Thai badminton fans.

Constantly setting up goals, challenging herself 
but never comparing herself to the success of others 
are also key factors that drive Rachanok forward.

2.  “King James,” LeBron James 
NBA’s top basketball player
Although there are several outstanding NBA 

players  after the golden days of Michael Jordan, 
there are none who shine as brightly as “King 
James,” LeBron James does. The 31-year-old small 

forward is blessed with speed, precision, strength 
and skill. You can hardly take your eyes off him when 
LeBron James is on the court. His move back to 
Cleveland Cavaliers seems to have lifted the curse 
off the team after 5 decades of dashed hopes at 
winning the NBA. The 2015-2016 season marked the 
team’s first ever NBA championship title. James’s 
success wasn’t an overnight sensation. He has 
worked hard for years to arrive at where he is today. 

His strength and endurance is second to no one. 
To be able to run around for 40 minutes straight, 
James is put on a strict fitness training routine as well 
as biking for cardio workout.  

It is common for athletes to keep practicing and 
improving on their skill but for James, we can literally 
see his progress every season. His training results in 
visible improvement in techniques and skills. His 
physical strength and talent couple with his sharp 
mind allow him to play wisely and draw the best 
result out of his teammates. During important games, 
James would cut himself off from social media to stay 
focus on the task he has at hand.  

Throughout his student life, James often had to 
choose between school and basketball, between his 
dream and social norm. His passion for basketball 
tells him to follow his dream since he was still in high 
school. 

 
3.  Serena Williams 

The most successful female tennis player  
of the generation
Throughout her successful career, Serena 

Williams has been both a loser and a winner. Her 
experience taught her to not rely on luck but 
dedicated countless hours to practicing and trying to 
better herself. Williams treats every match as if it may 
be her last so she can give it all that she has.

Speed is Williams’s most powerful weapon in her 
well-equipped arsenal. Her movement come with the 
ability to think and strategise quickly. Her training 
therefore includes coordination as well as strength 
training. Her ability to move quickly and hit the ball 
with a powerful force are a balance that Williams 
does so well throughout her career. 

We cannot deny that here physical fitness is 
another important factor for Williams’s  success. A 
study by British researchers stated that for the past 
40 years, physical fitness has tremendously affected 
the performance of athletes. Tennis players in the 

past tended to be leaner while players today are 
stronger and more muscular. They are able to run 
faster and hit more powerfully. Serena Williams is a 
good example of those modern day players. 

“I learn from my mistake,” is Serena Williams’s 
most important motto that allows her to become the 
best female player of her time. We can all apply her 
principle to our own situation. 

4.  May Ariya Jutanugarn 
One of Thailand’s youngest successful 
sportswomen. World No. 7 LPGA player  
and LPGA triple champions. 
Ariya’s constant successes includes her most 

recent and first championship win at the Yokohama 
Tire LPGA Classic 2016 held at the R. T. J. Golf Trail 
at Capitol Hill in Prattville, Alabama on 8 May 2016. 
That particular success has made her fans, both Thai 
and foreign very proud. The news was tweeted and 
share on social media with congratulatory captions 
numerous times. We became more and more 
curious to get to know this talented, rising 20-year-
old golfer even more. 

Behind her success is a tremendous support 
from her family who are passionate about golf and 
are already doing golf-related business. Ariya grew 
up amongst golf equipments. She was gradually 
introduce to the sport by visiting the course as well 
as taking lessons. Ariya is a classic example of how 
the right environment can encourage athletic 
improvement.  

“Have fun. Stay in the moment. Keep an open 
mind.” is the mantra that keep Ariya ahead of the 
game. She chooses to not worry too much and try to 
have fun while still sticking to the game plan. 
Learning from past mistakes is also another 
important thing to keep in mind. 

Success comes from setting goals. Not unlike 
other world class athletes, when she was sure of her 
love for golf, Ariya practiced intensely and entered 
as many golf competition she could to better herself. 
When she was 9 years old, Ariya represented 
Thailand in the Junior World Tournament in The US 
and return home with a second place win. After each 
win, Ariya set herself another goal to conquer, a 
bigger goal to overcome. Her current goal is to be 
ranked in the top 5 of the Women’s World Golf 
Ranking which she is getting closer and closer 
everyday. Aria now ranks No. 7 in the world.

What We’ve Learned from  
The Amazing Athletes

Behind The Success :
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Trend – Spotting
เรื่อง : เอกศาสตร์ สรรพช่าง  

สหประชาชาตคิาดการณ์ว่าไม่เกินปี ค.ศ. 2050  
อินเดียจะมีคน ท่ี นับถือศาสนาอิสลาม 
แซงหน้าศาสนาฮินดูขึ้นไปเป็นประเทศท่ีมี
คนนับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับหน่ึง
ของโลกแทนที่อินโดนีเซีย 

รายงานของ Global Isalamic State Economy 
ประจ�าปี 2014-2015 ท่ีจดัท�าโดย Thomson Reuter 
ก็โชว์ตัวเลขหราว่าตลาดมสุลมิก�าลงัโตสวนกระแส
กับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในหมูม่สุลมิสายกลาง 
ที่อยู่ในประเทศเปิด เช่น ตุรกี ปากีสถาน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย หรือคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศ
โลกที่หน่ึง อย่างในอเมริกาหรือในยุโรป ตัวเลข
ของการเจริญเติบโตนั้นน่าสนใจอย่างมาก 

ปัจจุบันมีคนมุสลิมอยู่ราว 1.7 พันล้านคน 
ทั่วโลกและ 30% อยู่ในประเทศที่เป็น Emerging 
Market หรือประเทศที่เกิดใหม่ทางเศรษฐกิจ  

เมื่อตลาดความสวยงามของมุสลิมก�าลังโตวันโตคืน

การหันมาให้ความสนใจกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีของ
บรรดานักธุรกิจท้ังหลายจึงไม่ใช ่เรื่องแปลก  
เป็นแนวโน้มใหม่ที่เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหว
มากขึ้นเรื่อยๆ 

และเป้าหมายของนักการตลาดส่วนมากก็มุ่ง
ไปทีผู่ห้ญิง นัน่จงึเป็นทีม่าของเครือ่งส�าอางฮาลาล 
(Halal Beauty Product) ที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

ฮาลาลถือเป็นกฎทางศาสนาท่ีเก่ียวพันไปใน
ทุกส ่วนของชีวิตคนมุสลิม ไม่เฉพาะอาหาร  
มันเก่ียวเนื่องไปถึงส่วนประกอบ หรือที่มาของ
วัตถุดิบต่างๆ ที่น�ามาผลิต เช่น ต้องไม่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ ไม่มีไขมันจากสัตว์บางชนิด 
ที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม (เช่น หมู) รวมถึง
การทดลองก็ต้องไม่ใช้สัตว์ที่ขัดกับหลักศาสนา
และต้องไม่ถูกทรมานหรือการฆ่าท่ีผิดกับหลัก
ของศาสนาอิสลาม 

ผู้หญิงยุคใหม่ในสังคมมุสลิม ทั้งในดูไบ เบรุต 
การ์ต้า หรืออาหรับ เอมิเรตส์ เป็นตัวอย่างที่ดีของ
การลบภาพทรงจ�าของผู้หญิงในสังคมมุสลิมเดิม 
กระท่ังประเทศอนุรักษ์นิยมอย่างซาอุดิอาระเบีย 
ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง Google Trend Market 

Beauty and Muslim 
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ออกไปอีกส�าหรับลูกค้าชาวมุสลิมโดยเฉพาะ  
Mauli และ Grishma Teli  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ

พวกเธอ Iba Halal Care ถือเป็นเครือ่งส�าอางและ 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล เป็น
แบรนด์แรกของโลกและบุกเบิกตลาด Halal 
Beauty ให ้ความเห็น กับ Euromorn i to r  
International ว่าการสร้างหมวดหมู ่ใหม่ของ 
เครื่องส�าอางฮาลาลจริงๆ ไม่ได้แตกต่างจากการ
สร้างความรู้สึกเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านอื่น เช่น ไม่ใช้สัตว์ในการทดลอง เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นพวกที่ใช ้ของออร์แกนิค 
อยู่แล้ว การใช้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลก็คือการสร้าง
จิตส�านึกไม่แตกต่างกัน “ลูกค้าท่ีเข้ามาในร้าน
ของเราครั้งแรก อาจไม่เข้าใจเรื่องคอนเซ็ปต์ของ
ตัวผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อพวกเขารู้ว่า หลักการของ 

Trend – Spotting

MALAYSIA
INDONESIA

KOREAN

INDIA

Research คาดการณ์ไว ้ว ่าใน 5 ปีนี้ ธุรกิจ 
เครื่องส�าอางฮาลาล ในประเทศซาอุฯ น่าจะโต 
ไม่น้อยกว่า 15% เลยทีเดยีว นัน่ท�าให้หลายแบรนด์
เริ่มปรับตัว รวมท้ังแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้
ก็เห็นแนวโน้มนี้ เช่น Talent Cosmetic ได้ขยาย
สาขามาสู่อาเซียน ผ่านการท�าโฆษณากับธุรกิจ
บั น เ ทิ ง พ ว ก เ ข า ป รั บ ไ ด ้ เ ร็ ว ม า ก T a l e n t  
Cosmetic ถือเป็นแบรนด์เครื่องส�าอางจาก 
เกาหลีใต้แบรนด์แรกท่ีได้รับการรับรองจาก
รัฐบาลมาเลเซียผ่านทางหน่วยงานท่ีเรียกกันว่า 
Jakim (ชื่อทางการคือ Department of Islamic 
Development Malaysia) ให้เป็นสินค้าที่ได้
มาตรฐานตามกฎฮาลาล ตอนนี้มีวางจ�าหน่ายทั้ง 
BB cream, คลีนซิ่งออยล์และแผ่นมาส์กหน้า ซึ่ง 
Talent  Cosmetic ก็ยังมีแผนจะขยายไลน์สินค้า

ฮาลาลนัน้เป็นมติรกับทัง้คนท่ีเป็นวแีกน (Vegan) 
ไม่มีการทารุณสัตว์ตลอดขั้นตอนการผลิตและ
ไม่มีสารเคมีรุนแรง ไม่มีแอลกอฮอล์ พวกเขาก็
เริ่มสนใจและเข ้าใจว ่าผลิตภัณฑ์ของเราดี
อย่างไร” การเชื่อมโยงภาพลักษณ์เข้ากับ Social 
Concern เรื่องอื่นๆ น่าจะเป็นผลดีในระยะยาว 
ของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ปัจจุบันยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย
ก็เริ่มขยับตัวทั้ง ชิเซโด้ ยูนิลีเวอร์ เอสเต้ ลอเดอร์ 
หรือแม้กระท่ังคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ก็รุกตลาดนี้
อย่างจริงจัง และอีกด้านความนิยมของสินค้า 
Halal Beauty ก็แผ่ขยายไปถึงชุมชนในโลกตะวัน
ตกแล้ว เครื่องส�าอางฮาลาลหลายแบรนด์เริ่มมี
วางจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้าอย่าง แกลเลอรี ่
ลาฟาแยตต์ในปารีสเป็นที่เรียบร้อย
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Gadget
เรื่อง : กนกวรรณ พานทอง

เพราะสุขภาพที่ดี และกล้ามเนื้อที่ฟิตแอนด์เฟิร์มนั้น ไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียว  และการออกก�าลังกาย 
ก็ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ในยิม เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์เหล่านี้ ก็สามารถพกพาไปบริหารร่างกายได้ทุกที่ที่ต้องการ

Portable Workout Tools
อุปกรณ์ออกก�าลังกายไซส์พกพา

• NSD SPINNER  
ลูกบอลบริหารข้อมือท่ีเหมาะ

ส�าหรับการเล่นกีฬาท่ีต้องใช้ความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือส่วนแขนเป็น
พิเศษ เช่น กอล์ฟ เทนนสิ ว่ายน�า้ หรอื
แบดมนิตนั ช่วยกระชบัและเสรมิสร้าง
กล้ามเน้ือส่วนแขน ข้อมอื น้ิว และหวั
ไหล่ ท้ังยังช่วยฝึกการยึดจับ และการ
ควบคุมทิศทาง มาพร้อมหน้าจอ 
แสดงผลแบบดจิติอล ท่ีบอกความเรว็
รอบการหมนุ, จ�านวนรอบ และรอบ
สงูสดุ (ราคา 3,050 บาท)

• SUPER IRON ARM - BEST 
ARM STRENGTHENER 

สร้างกล้ามเน้ือแขนและข้อมือได้
อย่างง่ายดาย เพียงแค่บิดท่ีด้ามจับ 
ก็จะรู้สึกได้ถึงการท�างานของกล้าม
เน้ือแขน จึงช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่ง ช่วงแขนและข้อมือ เพราะ
มีแรงต้านของการบิดถึง 20 กก. 
ใช้งานง่าย จึงสามารถพกพาไปเล่น
ได้ทุกวันเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (ราคา 399 บาท)

• TRX TRAINING 
SUSPENSION 

เป็นการออกก�าลงักายโดยใช้แรง
ต้านจากน�้าหนักของตัวเองจากทุก
ส่วนของร่างกาย รับน�้าหนักได้มาก
เพราะท�าจากไนลอน มสีาย 2 เส้นและ
มือจับในส่วนปลาย จะเล่นโดยยึด
แขวนคานทีส่งู, ยึดกับประต ูหรอืจะ
ใช้อปุกรณ์เสรมิยึดตดิกับก�าแพงก็ได้ 
สามารถใช้เล่นได้หลากหลายท่าทาง
เสมอืนการออกก�าลงักายอืน่ๆ เช่น วิง่
ลู่ ว่ายน�้า ปั่นจักรยาน แบดมินตัน  
ปีนเขา หรอืยกเวท (ราคา 1,790 บาท)

• PERFECT AB-CARVER 
อุปกรณ์บริหารที่ช่วยเสริมสร้าง

กล้ามหน้าท้องและกล้ามเนือ้ส่วนบน 
ออกแบบล้อให้มีความโค้งมนและ
กว้างเป็นพิเศษ เพ่ือรองรับการออก
ก�าลังกายได้หลายทิศทาง พร้อม
สปรงิในตวัท่ีช่วยให้เกิดการหน่วงคืน
ในจังหวะดึงตัวกลับ และด้ามมือจับ
ท่ีแข็งแรง กระชบัมอื ออกแบบให้การ
วางมือและแขนมีความสมดุลกับ
ร่างกาย สามารถถอดแยกด้ามมอืจบั
ออกจากตัวล้อได้ ท�าให้ง่ายต่อการ
จดัเก็บ และพกพาตดิรถไปบรหิารได้
ทุกที่ (ราคา 1,090 บาท)
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Motor
เรื่อง : Eddy Chang ภาพ : Courtesy of brand

ฝ่าฟันอุปสรรคเร่ืองสภาพการเงินของ
บรษัิทมาหลายปี การตัดสนิใจควบรวมกิจการ
กับ Zhejiang Geely Holding Group ท�าให้
สถานการณ์หลายอย่างกลบัมาเข้ารปูเข้ารอย
โดยเฉพาะงานด ้านการวิ จัยเรื่องความ
ปลอดภัย การเปิดตัว XC90 จึงถือเป็นหนึ่งใน
การประกาศตัวอย่างเป็นทางการถึงทิศทาง
ใหม่ของ Volvo

เครื่องยนต์ใหม่ของ XC90 มีให้เลือก 3 รุ่น 
ด้วยกัน ในเครื่องยนต์ 3 แบบ ได้แก่ เครื่องยนต์
ดีเซลขนาด 1.96 ลิตรให้แรงม้า 225 แรงม้า และ
เครื่องยนต์เบนซินรหัส T8 ขนาด 1.9 ลิตร 4 สูบ
แถวเรียงให้ก�าลัง 320 แรงม้า พร้อมเครื่องยนต ์
ไฮบรดิด้วยมอเตอร์ขนาด 87 แรงม้า ท�าให้สามารถ
ท�าแรงม้าสูงสุดได้มากถึง 407 แรงม้า 

จุดเด่นอยูท่ีเ่ครื่องยนต์ T8 ถือเปน็ครั้งแรกของ
การผนวกระบบซูเปอร์ชาร์จ ระบบเทอร์โบชาร์จ 
และเครื่องยนต์มอเตอร์ มาท�างานร่วมกันเป็น 
ครัง้แรกของโลกในรถยนต์ท่ีไม่ใช่รถแข่ง ท�าให้การ
ตอบสนองนั้นดีทั้งแรงต้นแรงปลายและยังก่อ 
ให้เกิดไอเสียต�่ามาก ความชาญฉลาดของการ
ออกแบบเครื่องยนต์นี้ยังรวมไปถึงการออกแบบ
ระบบเกียร์และช่วงล่างใหม่เพ่ือให้รถมนี�า้หนักเบา

New Step Beyond 
Volvo ใหม่ มาพร้อมความปลอดภัยอย่างที่สุด

มากขึน้อกี โดยเพ่ิมวสัดสุ่วนท่ีเป็นเรซิน่ อะลมูเินยีม
และสเตนเลสสตีลเพ่ือไม่ต้องให้เครื่องยนต์แบก 
น�้าหนักมาก อีกหน่ึงท่ีเป็นนวัตกรรมก็คือวอลโว่
ออกแบบโครงสร้างของรถยนต์ใหม่โดยเรยีกว่า SPA 
(Scalable Product Architecture) หลกัการก็คอื 
การผลติโครงสร้างรถยนต์แบบเดยีว แต่สามารถใช้
กับรถยนต์ได้ในหลากหลายรปูแบบ เช่น โครงสร้าง
ของ XC90 นี ้สามารถน�าไปใช้ได้ในรถยนต์ซดีาน 
S90 ซึง่จะออกวางจ�าหน่ายในอกีไม่นานน้ี ก็จะใช้
โครงสร้างเดียวกัน ด้วยการออกแบบเช่นนี้ จะ
ประหยัดท้ังการท�างานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ทรพัยากรของโลก เทคโนโลยสีถาปัตยกรรมค�านวณ
โครงสร้างรถยนต์นีใ้ช้เวลา 4 ปีกับทุนวิจยัพัฒนา 
สงูถึง 11,000 ล้านเหรยีญ (หรอืประมาณ 352,000 
ล้านบาท) 

แน่นอนว่าเราจะไม่พูดถึงก็คงผิด ส�าหรับ 
XC90 ก็มีระบบความปลอดภัยใหม่ๆ ที่วอลโว่
คิดค้นขึ้นเป็นรายแรกของโลกเช่นกัน ทั้งระบบ
ป ้องกันการชนจากด ้านหลัง  (Pre-crash 
Protection in Rear Impacts) ซึง่มเีซน็เซอร์ตดิอยู่
ด้านหลังรถ เมื่อมีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงมา
จากด้านหลัง เข็มขัดนิรภัยและระบบเบรกจะท�า
หน้าที่เตรียมพร้อมในการรับแรงกระแทก เพื่อลด

การบาดเจบ็และป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลไปชนคัน
ท่ีจอดอยู่ข้างหน้า ถือเป็นครั้งแรกของโลก ยังมี
ระบบปกป้องเมื่อเกิดการว่ิงตกถนน (Run-off 
Protection) เมือ่ตวัรถใกล้จดุหรอืโอกาสเสีย่งท่ีจะ
ลื่นไถลหรือว่ิงตกถนน Volvo XC90 จะประมวล
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น แล้วจะสั่งให้เข็มขัดนิรภัยคู่
หน้ากระชับร่างกายผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารเบาะ
หน้าซ้ายให้ตดิแนบกับเบาะน่ังทนัที มรีะบบความ
ปลอดภัยอีกมากที่ Volvo ใส่ไว้ให้ สิ่งที่น่าประทับ
ใจมากอย่างหน่ึงก็คือระบบช่วยขับอัตโนมัต ิ
แบบ Co-pilot ซึ่งช่วยขับแบบสมบูรณ์แบบ เมื่อ
รถวิ่งต�่ากว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังมีระบบตั้ง
ความเร็วแบบปรับความเร็วอัตโนมัติ ระบบเตือน
เมื่อรถยนต์วิ่งออกนอกเลน ฯลฯ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ท้ังหมดของเรือธง
อย่าง XC90 นีเ้ชือ่แน่ว่า น่าจะส่งผลถึงการเปลีย่น
แปลงอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคตของวอลโว่ และ
เมื่อเทียบราคา 4.8-5.9 ล้านบาท กับคุณภาพ
รถยนต์ที่ดูจะใกล้เคียงกับยานเอ็นเตอร์ไพรส์
เข้าไปทุกที 

บอกได้ค�าเดียวว่ามันคุ้มสุดคุ้ม 
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ไม่แปลกที่ความต้องการนาฬิกาที่ผลิตจ�านวนจ�ากัด มีมากกว่านาฬิกาทั่วไปหลายเท่าตัว  
ไม่เพียงราคาในอนาคตจะเพิ่มขึ้นทวีคูณ แต่รุ่นพิเศษเหล่านี้มักสวยงาม 

และวัสดุดีกว่านาฬิกาทั่วไป พิสูจน์ได้จากนาฬิกาสามเรือนนี้ได้เลย

OMEGA 
โอเมก้าน�านาฬิกา Speedmaster รุ่นต้นแบบ

ในปี ค.ศ. 1959 มารงัสรรค์ใหม่ในรุน่ Speedmaster 
CK2998 Limited Edition โดยยังคงเก็บดีไซน์ 
วินเทจอันน่าจดจ�าไว้ครบถ้วนไล่ตั้งแต่เข็มชี้ 
ทรงอัลฟ่า Alpha ตัวเรือนสมมาตรและขอบ 
ตัวเรือนสีเข้ม ส่วนรุ่นใหม่มาในโทนสีน�้าเงินบน
หน้าปัดย่อยรวมถึงสเกลนาทแีละขอบตวัเรอืนท่ีมี
สเกลทาคีมิเตอร์ที่ได้รับการเคลือบสารเรืองแสง 
Super-LuMinova เพ่ือง่ายต่อการมองเห็นอีกชั้น 
เข็มวินาทีโครโนกราฟมาในสไตล์ลอลลีป็อบ
ดั้งเดิมและผลิตจ�านวนจ�ากัดเพียง 2,998 เรือน 

Watch
เรื่อง : Panya Lee.  ภาพ : Courtesy Of Brands

The Splendid Timepieces

ULYSSE NARDIN 
Ulysse Nardin มกัได้รบัแรงบนัดาลใจจากการ

ผจญภัยในมหาสมุทรอันย่ิงใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่รุ่น 
Grand Deck Marine Tourbillon น�าเสนองานฝีมอื
ไม้ตดัต่อลายหรอื Marquetry ชวนให้นึกถึงดาดฟ้า
ของเรือ มาพร้อมระบบบอกเวลานาทีด้วยเข็ม 
ตีกลับหรือ Retrograde ท่ีมาในรูปเสากระโดง
ส�าหรับยึดใบเรือ เคลื่อนตัวด้วยรอกกว้าน 4 ชุด 
ซึ่งท�าหน้าที่ร่วมกับลวด Nanowire เพ่ือขยับเข็ม
นาทีไปมา ส่วนการบอกเวลายกให้เป็นหน้าที่ของ
กลไกระบบขึน้ลานด้วยมอื  Cal.UN-630 มาพร้อม
กลไก Flying Tourbillon ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในตัว
เรือนทองค�าขาว 18K ขนาด 44 มม. ที่ส�าคัญผลิต
จ�านวนจ�ากัดแค่ 18 เรือนเท่านั้น 

HUBLOT
ไฮไลต์ของอูโบลต์ปีน้ียกให้รุ ่น Big Bang 

Unico Sapphire เนื่องมาจากใช้วัสดุคริสตัล
แซฟไฟร์ขึ้นตัวเรือนขนาด 45 มม. เรียกได้ว่า
เป็นการก้าวข้ามไปสู่นวัตกรรมใหม่ท่ีไม่เคยมีใคร
ท�ามาก่อน ขณะทีก่ารบอกเวลาอย่างแม่นย�าอาศยั
กลไกอัตโนมัติ HUB 1242 UNICO มาพร้อม 
Flyback Chronograph ผลิตขึ้นภายในโรงงาน
ของตัวเองสามารถส�ารองพลังงานนาน 72 ชั่วโมง 
รุ่นนี้ปิดผนึกตัวเรือนแน่นด้วยสกรูไทเทเนียมอัน
ทนทานจึงท�าให้มีประสิทธิภาพกันน�้าลึก 50 เมตร 
ผลิตจ�านวนจ�ากัดเพียง 500 เรือนเท่านั้น
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Art

เหตุผลง่ายๆ ท่ีท�าให้ Tom Dixon (ทอม  
ดิกซัน) ได้รับการขนานนามให้เป็น Bad Boy 
British Designer ก็เพราะเขาคือดีไซเนอร์ 
ผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยไอเดียและแนวคิด
นอกกรอบมาโดยตลอด 

คงเพราะทอมไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ดีไซน์จากสถาบันใด อาศัยการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ในงานออกแบบด้วยตนเอง นัน่ท�าให้
เขาขยายขอบเขตทางความคิดไปได ้ ไกล  
จนสามารถก้าวสูก่ารเป็นดไีซเนอร์ชัน้น�าในวงการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ไลท์ต้ิง และของตกแต่งใน
ประเทศอังกฤษได้ในที่สุด นอกจากนี้ ทอมยัง 
นัง่แท่นเป็นดไีซเนอร์ให้คอลเลก็ชัน่ Capsule ของ 
Adidas จนสร้างชื่อให้เขาเป็นที่รู ้จักในวงกว้าง 
ยิ่งขึ้น

หากต้องการท�าความรู้จักและสัมผัสผลงาน 
การออกแบบของทอม ดิกซัน คุณอาจต้องบินไป

Tom Dixon’s Space

ชื่นชมในพิพิธภัณฑ์ชั้นน�าหลายแห่งท่ัวโลก เช่น 
The Victoria and Albert Museum, Museum of 
Modern Art ในนิวยอร์ก และ Centre Georges 
Pompidou ในกรงุปารสี รวมถึงโปรเจกต์อกีหลาย
แห่ง เช่น Restaurant at the Royal Academy  
ในลอนดอน และ Tazmania Ballroom บาร์หรู 
ริมสระในเขต Central District ของฮ่องกง แต่
ล่าสุดเมื่อแบรนด์ Tom Dixon มาเปิดแฟล็กชิป
สโตร์ในเมืองไทย ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ท�าให้
คนรักงานศิลปะท้ังหลาย ไม่ถูกจ�ากัดความ
ต้องการแค่เพียงเสพความงามของดีไซน์เพียง
สายตาเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นเจ้าของผลงาน
ของทอม ดิกซัน ที่แฝงไว้ด้วยแรงบันดาลใจใหม่ๆ 
อัดแน่นอยู่ในทุกชิ้นงาน โดยเฉพาะไลท์ติ้งโมเดล
ระดับไอคอนหลายชิ้น เช่น Beat Light, Copper 
Shade, Mirror Ball, Etch ฯลฯ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็น
ที่จดจ�าของคนรักงานดีไซน์ทั่วโลก 

STONE คือหน่ึงในคอลเล็กชั่นเด่นท่ีแทบจะ
กลายเป็นภาพจ�าของทอม ดิกซันไปแล้ว ส�าหรับ
การน�าประสบการณ์สมยัท�างานท่ี Dock Kitchen 
มาออกแบบคอลเลก็ชัน่เครือ่งครวัและเชงิเทยีน ท่ี
ท้ังสวยงามและใช้งานได้จรงิ โดยได้แรงบนัดาลใจ 
มาจากพ้ืนผิวและลวดลายของหินอ่อน โดยเลือก
ใช้หินอ่อน Morwad ซึ่งเป็นหินชนิดเดียวกับที่ใช้
สร้างทัชมาฮาล มาผสมกับทองเหลือง เกิดเป็น
ความโดดเด่นในห้องครัวและบนโต๊ะอาหารได้ใน
พริบตา หรือถ้าอยากได้เหลี่ยมมุมของรูปทรง
เรขาคณิตมาเตมิห้องให้มมีติย่ิิงข้ึน CUBE เป็นอกี
หนึ่งคอลเล็กชั่นสไตล์มินิมัลลิสม์ ที่เรียบง่ายและ
สวยเด่นในตัวเอง ท�าให้ไม่ว่าคุณจะวางที่เย็บ
กระดาษ ทีว่างของบนโต๊ะ แท่นตดัสก๊อตเทป และ
ปากกาในคอลเล็กชั่น CUBE ไว้ตรงไหน ก็ท�าให้
ห้องๆ เดมิ เป่ียมด้วยดีไซน์และความคดิสร้างสรรค์
ขึ้นมาทันที  

เรื่อง : รัตนาวดี   ภาพ : Courtesy of Central East Ville 

When Bad Boy Lives in Thailand
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เรื่อง : Mr.Trip 

ลองถามนกัป่ันว่า เมือ่พดูถึงอมัสเตอร์ดมัเมอืงหลวง 
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ จะนกึถงึอะไร ค�าตอบคงจะ
หนีไม่พ้น “เมืองหลวงจักรยานโลก” แต่ถ้าถาม 
นักเที่ยวที่ชอบประวัติศาสตร์ อาจจะนึกถึง Anne 
Frank บ้านเกิดของเด็กสาวชาวยิวผู้เขียนบันทึกลับ
ขายดีทั่วโลก ในขณะที่ผู ้ ท่ีชื่นชอบศิลปะจะรู ้ดีว่า 
อัมสเตอร์ดัม เป็นท่ีต้ังของพิพิธภัณฑ์แวนโกะห์ที่รวม
ผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่ควรมาดูให้เห็นกับตา 

การชวนมาเท่ียวอัมสเตอร์ดัมคร้ังนี้จึงไม่จ�ากัด 
อยู่แค่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดูจากค�ากล่าวด้านบนคง
พอเดาได้ว่าเมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าอัมสเตล (Amstel) 
มีสิ่งน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวท�ามากมาย และด้วยความ
ท่ีอัมสเตอร์ดัมมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยคูคลอง 
จึงมีสะพานมากถึง 1,200 สะพานเชื่อมคลองเล็กๆ กว่า 

160 คลอง แต่คลองที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ซึ่งล้อมเมืองเก่า
เอาไว้ มเีพียง 4 คลอง ได้แก่ Herengracht, Keizersgracht, 
Prinsengracht และ Singlegracht คลองทั้ง 4 สายจะ
ไหลไปพบกันท่ีอ่าวไอจ์ ริมฝั่งแม่น�้าอัมสเตล (Amstel) 
ดังนั้นกิจกรรมอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดคือ การล่องเรือไป
ตามคลองชมอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์
ดัทช์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถใช้บริการคาแนล
ทวัร์บริเวณสถานีรถไฟกลาง ลองศกึษาข้อมลูก่อนไปได้ที่ 
www.blueboat.nl  

ยังมีอีกวิธีที่จะท�าให้คุณได้สัมผัสอัมสเตอร์ดัมอย่าง
ใกล้ชิดนั่นก็คือ การปั่นจักรยาน ถึงไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อปั่น
จกัรยานก็ควรป่ัน เพราะการจดัระเบยีบเมอืงทีเ่อือ้อ�านวย
ต่อนักปั่น ทางจักรยานที่แสนจะปลอดภัย มีเลนจักรยาน
และสัญญาณไฟจราจรเป็นของตัวเอง เอาเป็นว่าถ้าอยากลอง 
ให้ไปท่ีสถานีรถไฟกลางแถวดัมสแควร์ มีร้านให้เช่า

จักรยานอยู่ ค่าเช่าประมาณ 8-10 ยูโรต่อวัน ลองไปปั่น
ที่วอนเดลปาร์ค (Vondelpark) สวนสาธารณะท่ีใหญ่
ท่ีสุดในอัมสเตอร์ดัมเป็นการอุ่นเครื่องก่อนปั่นชมเมือง
ก็ได้  สวนสาธารณะแห่งน้ีเป็นท้ังสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ผู้คนพากันมานอนอาบแดด ปิกนิก ขี่จักรยาน ช่วงเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม มักจะมีการแสดงต่างๆ เช่น 
การแสดงคอนเสิร์ต เล่นดนตรีเปิดหมวก การแสดง
ละครเวที 

เผือ่เวลาสกัหนึง่วันไปเชค็อนิแถว  ๆDam Square จตัรุสั
ที่รายล้อมด้วยสถานที่ส�าคัญ อาทิ พระราชวัง Koninklijk 
Paleis โบสถ์หลวง Nieuwe Kerk โบสถ์แห่งนี้ใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาและยังเป็นสถานท่ีประกอบพิธี
อภิเษกสมรสของกษัตริย์ทุกพระองค์ ไม่พ้นระยะสายตา
จะเห็น National Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างเพื่อ
ไว้อาลัยแก่ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 หากมี
เวลาสักหน่อยจะเข้าไปเที่ยวใน Madame Tussaud’s 
Amsterdam ก็ไม่เลว แต่ถ้าอยากช้อปปิ้งใกล้ๆ กัน 
มีห ้างสรรพสินค้าสุดหรู De Bijenkorf รอนักช้อป 
กระเป๋าหนักมาละลายทรัพย์ 

หนอนหนังสือหรือคนที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร  ์
น่าจะเคยได้ยินชื่อของแอนน์ แฟรงค์ เด็กสาวชาวยิวที่

Slowly in Amsterdam
เลียบคลองมองเมืองดัทช์
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เขียนบันทึกเมื่ออายุ 13 ปี ช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 
ขณะท่ีเธอและครอบครัวหลบหนีการกวาดล้างชาวยิว 
ไปอาศัยอยู ่ในห้องลับชั้นบนของตึกโรงงานในกรุง
อัมสเตอร์ดัม บันทึกของเธอกลายเป็นไดอารี่เล่มส�าคัญ
ของโลก ตพิีมพ์ไปมากกว่า 25 ล้านเล่ม แปลไป 55 ภาษา 
และห้องลบัท่ีอยู่ภายในอาคารหมายเลข 26 ทีเ่ธอซ่อนตวั
ปัจจบุนักลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ (Anne Frank House)  
ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และอีกหนึ่งสถานที่ส�าคัญ
เช่นกันคือ พิพิธภัณฑ์แวนโกะห์ (Van Gogh Museum) 
ท่ีน่ีรวบรวมผลงานของจิตรกรแนวอินเพรสชั่นนิสม์ระดับ
โลกไว้กว่า 700 ชิ้น หรือจะแวะไปชมพิพิธภัณฑ์ไรค์ 
(Rijksmuseum) พิพิธภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศ  
ศูนย์รวมของงานศิลปะเนเธอร์แลนด์ทุกแขนง คนชอบ
งานศิลปะมาเที่ยวที่นี่รับรองไม่มีเบื่อ 

ทิ้งท้ายด้วยตลาดอัลเบิร์ต (Albert Cuyp Market) 
ตลาดสดกลางแจ้งอายุกว่า 100 ปีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เนเธอร์แลนด์ จะหาซื้ออาหารท้องถ่ิน อาหารทะเล  
ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เสื้อผ้า หรือของที่ระลึกประจ�าท้องถิ่น
มาที่เดียวไม่มีผิดหวัง ตลาดเปิดจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 9 โมง
เช้าไปถึง 5 โมงเย็น อย่าลมืมองหา Stroopwafel วาฟเฟิล
สอดไส้คาราเมล ขนมหวานประจ�าชาตขิองเนเธอร์แลนด์
มาลองชิมด้วยนะ เขาบอกว่าถ้าไม่ได้กินวาฟเฟิลอันนี้ 
ก็ เหมือนยังไม ่ ได ้สัมผัสความเป ็นอัมสเตอร ์ดัม 
อย่างแท้จริง

Slowly in 
Amsterdam

When you talk about Amsterdam, the city is 
many thing to many people. The first thing that 
comes to mind for cyclists is probably the title “The 
Capital City of Bicycle.” But if you asked cultured 
travellers, they would think of The Anne Frank 
House. While art lovers will immediately tell you 
about Van Gogh Museum

Therefore, on this trip to Amsterdam our plans 
are not limited to one particular activity or interest. 
Our introduction is sufficient proof that the city 
where the river Amstel terminates right in the city 
centre has much to offer its visitors. The city has 
many unique features with spiderweb-like canals 
snaking their way through the city. Around 1,200 
bridges cross over  160 canals  in Amsterdam, 
however there are only four major canals the wrap 
around the city’s older quater: Herengracht, 
Keizersgracht, Prinsengracht and Singlegracht. 
The four canals merge at Ij Harbour on the bank of 
Amstel River. The number one activity that you 
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shouldn’t miss is a canal tour where you can 
experience authentic Dutch architectures. Most 
canal tour agents have ticket stands at Amsterdam 
Central Station. For more information you can visit  
www.blueboat.nl

Another way to truly experience Amsterdam is 
cycling. Even if the main purpose of your trip is not 
to cycle around the city, it is still something you 
should not miss. You will find that riding bicycle 
around the city is such a safe and enjoyable 
experience. Traffic control clearly consider cyclists 
in its equation, while bike lanes are spacious and 
safe. There are numerous bike rentals at 
Amsterdam Central Station near Dam Square. Daily 
rental costs €8-10. Biking to and around 
Vondelpark, the city biggest public park as  
a warm-up act before taking to the streets is also  
a good idea. In the summer, the park is a hit 
destination for picnic, sunbathing, bike rides as 
well as outdoor performances such as concerts 
and plays.   

Set one day aside to explore around Dam 
Square. The square is the location for many 
interesting attractions from Koninklijk Paleis Palace, 
Nieuwe Kerk Cathedral, the National Monument to 
Madame Tussaud’s Amsterdam and De Bijenkorf 
department store. Nieuwe Kerk is where religious 
ceremonies and royal weddings are held while the 

National Monument was built to commemorate the 
fallen soldiers of World War II. 

Book lovers and history fanatics must know of 
Anne Frank, a 13-year-old jewish girl who lived during 
the second World War. She and her family had to hide 
from nazi troops in a secret room atop a factory 
building in Amsterdam. Her diary is read worldwide. 
Over 25 millions copies were published and was 
translated into 55 languages. The building where her 
secret room was is now Anne Frank House. This 
museum surely worths a visit. Another museum not to 
be missed is Van Gogh Museum where over 700 
pieces of famous impressionist artists are displayed. 
Rijksmuseum is another popular destination for art 
lovers. As the city’s number one art museum, 
Rijksmuseum houses all forms of Dutch art under  
one roof.

Last but certainly not least, you should visit Albert 
Cuyp Market, the country’s largest outdoor food 
market that has been around for over 100 years. Here 
you can find local delicacies, seafood, fruits, vegetable 
as well as flowers, souvenirs and fashion items. The 
market opens from 9am to 5pm on Monday to 
Saturday. If you happen to feel your stomach rumbles 
while exploring the market, look for Stroopwafel. The 
carmel-filled waffles is The Nathelands’ famous 
dessert. They say that you are not truly in Amsterdam  

if you have not tasted the waffle. 

Special thanks : aw
esom

eam
sterdam

.com
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Highly Recommended
เรื่องและภาพ : ราชพฤกษ์คลับ

สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า 
กับไข่ดาวน�้าและเบคอนกรอบ
Spaghetti Carbonara with 
Poached Egg and Crispy Bacons
195++

แกงเขียวหวานแห้งปลาทูสด
ทอดกับข้าวหอมมะลิ
Dried Green Curry with Deep 
Fried Mackerel served with 
Steamed Jasmine Rice
195++

เนือ้ปลาหมิะนึง่มะนาว
Steamed Snow Fish  
with Spicy Lime Sauce

950++

กุ้งเกษตรผัดพริกเผา 
กับกระเจี๊ยบมอญ 
Stir Fried Shrimps with Chili 
Paste and Green Okra

290++

แกงกระหร่ีน่องไก่แบบมาเลเซยี
กับข้าวหอมมะลิ
Chicken Drumsticks Rendang 
with Steamed Jasmine Rice
195++

ผัดบะหมี่ลูกชิ้นปลา, หมูแดง
และหมูสับ
Stir Fried Egg Noodle with Fish Balls, 
BBQ Pork and Minced Pork

150++

อกไก่ผัดถั่วลิสงกับพริกแห้ง             
Stir Fried Chicken Breast with  
Peanuts and Dried Chilies

260++

เนื้อฮิดะผัดต้นกระเทียม 
กับซอสเอ็กซ์โอ
Stir Fried Hida Beef with Leek 
and XO Sauce

2,500++

ห้องอาหาร DELISH + BAR & BISTRO

ห้องอาหาร DELISH + BAR & BISTRO

ห้องอาหาร RAJAROM GASTRO LOUNGE

ห้องอาหาร RAJAROM GASTRO LOUNGE

ตามไปชิมเมนูประจ�าเดือนกรกฎาคม

ตามไปชิมเมนูประจ�าเดือนสิงหาคม

J U LY

A U G U S T

Dishes of the Month

Dishes of the Month

Yummy go Happy 
ราชพฤกษ์คลับรู้ดีว่า มื้ออาหารเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมสุขของทุกคน ดังน้ันเราจึง
คัดสรรเมนูสุดพิเศษ และปรุงรสชาติด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้ได้เมนูท่ีอร่อยท่ีสุด
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Golf Destination
เรื่อง : รัตนาวดี

Al Zorah Golf Club
The One & Only in UAE

เรียบเรียงข้อมูลจาก www.alzorahgolfclub.ae

แม้ชื่อของ Ajman จะยังไม่ใช ่จุดหมาย 
ปลายทางหลกัของการไปท่องเทีย่วยังสาธารณรฐั
อาหรับเอมิเรตส์ แต่เชื่อเถอะว่าภายในไม่กี่ปีนี้  
ทั้งนักท่องเท่ียวรวมถึงนักกอล์ฟเอง ต้องบรรจุ 
จุดหมายนี้ไว้ในแผนการเดินทางคร้ังหน้าอย่าง
แน่นอน

เกือบ 6 ปีแล้วทีส่าธารณรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ไม่มี
สนามกอล์ฟท่ีได้มาตรฐานส�าหรบัแข่งแชมเป้ียนชพิ
รายการต่างๆ จนกระท่ัง Al Zorah Golf Club กอล์ฟ
คอร์สที่ถือก�าเนิดขึ้นในเมือง Ajman ได้กลายมา 
เป ็นสีสันให ้แก ่แวดวงท ่อง เที่ ยวและกีฬา 
เมื่อปลายปีท่ีแล้ว ดึงดูดให้นักกอล์ฟจากทั่วโลก 
เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการวาด 
วงสวิงสวยๆ ท่ีนี ่ซึง่บรหิารจดัการโดย Troon Golf 
มืออาชีพในการบริหารจัดการสนามกอล์ฟท่ีมี
ศนูย์กลางอยู่ในรฐัอรโิซน่า ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และสาขาอกีกว่า 24 ประเทศทัว่โลก 

ด้วยท�าเลท่ีตั้งของ Al Zorah Golf Club  
ถูกโอบล้อมด้วยเขตอนุรกัษ์พันธ์ุป่าโกงกางทีเ่ขยีว
ครึ้มและเงียบสงบ บวกกับฝีมือการออกแบบ 
โดยกลุม่ Nicklaus Design ท่ีใส่ใจในการคงคณุค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมเอาไว้ ก่อนจะ
ออกแบบกอล์ฟคอร์สให้สอดประสานเป็นหน่ึงเดยีว
กับความงามของทิวทัศน์ ซึง่นีค่งเป็นแม่เหลก็ชัน้ด ี
ทีท่�าให้เหล่านักกอล์ฟ ออกแบบทรปิเดินทางสัน้ๆ 
จากดูไบและภูมิภาคต่างๆ ของ UAE เพ่ือมายัง 
กอล์ฟคอร์สแห่งแรกของเมือง Ajman แห่งนี้

ชัยภูมิส�าคัญน่าจะอยู่ท่ีบริเวณพาร์ 72 มีการ
ออกแบบกรนีและแฟร์เวย์บนภมูทัิศน์ท่ีงดงาม แต่
ในขณะเดียวกันก็กลมกลืนและเป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกับธรรมชาติโดยรอบ ซึ่ ง เป ็นสิ่ งที ่
ทีมออกแบบ Nicklaus Design ให้ความใส่ใจ
สูงสุด น่ันท�าให้บนพ้ืนที่กว่าหนึ่งล้านตารางเมตร
ภายในสนามกอล์ฟแห่งน้ี ยังคงอุดมสมบูรณ ์
ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาตดิัง้เดมิ ไม่ว่าจะเป็นป่า
โกงกาง หาดทรายยาวกว่า 1.6 กิโลเมตร พันธุ์นก
มากกว่า 58 สปีชีส์ รวมถึงฟลามิงโกสีชมพู และ
ชายฝ่ังยาวกว่า 12 กโิลเมตร ด้วยพ้ืนท่ีแนวชายฝ่ัง
ทีก่ว้างใหญ่น้ีเองท่ีท�าให้กระแสน�า้ข้ึนน�า้ลงเป็นอกี
หน่ึงความท้าทายแก่บรรดาผู้เล่นได้เป็นอย่างดี 
เพราะนัน่หมายความว่า แต่ละชัว่โมงของการหวด
วงสวิงย่อมมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไป ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของกอล์ฟคอร์สแห่งนี้ 

นอกจากความท้าทายของการเล่นในสนาม
แล้ว ยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกและร้านอาหาร
ไว้คอยบริการครบครัน เช่น คลับเฮ้าส์ Pavilion 
ร้านอาหาร Shakespeare and Co. ที่วางแผน 
จะต่อเติมเพ่ิมก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2017  
มากไปกว่าน้ัน ทีน่ี่ยังเป็นท้ังโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
สุดหรู ทั้งโรงแรมและรีสอร์ทระดับห้าดาว รวมถึง
วิลล่าอกี 42 หลงัไว้คอยท่า ส�าหรบัผูท่ี้ต้องการเป็น
เจ้าของการพักผ่อนเหนือระดับ ณ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์แห่งนี้  
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Golf Destination
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Welcome New Members
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

คุณชายน้อย เผื่อนโกสุม
คุณยุทธนา เจียมตระการ

คุณศรัณย์ พิทักษ์สิทธิ์
คุณสังเวียน เลิศประพันธ์

คุณอธิคม เติบศิริ
Mr. Hiroaki Ono
Mr. Ken Terai

Mr. Masami Nagasaki
Mr. Ryuji Nakamura
Mr. Ryuzo Hanatani
Mr. Takanori Ono

Mr. Takaya Miyano
Mr. Yasushi Minami

Mr. Yoshiyasu Ogasawara

คุณกฤษฎา ตันติวิวัฒนพันธ์
คุณกานต์ ตระกูลฮุน
คุณกิตติคม สุทธิวงศ์

คุณชลณัฐ ญาณารณพ
คุณเชาวลิต เอกบุตร

คุณโชคชัย อักษรนันท์
คุณไตรสิทธิ์ ตานพิพัฒน์

คุณประภา ปูรณโชติ
คุณปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล

คุณพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
คุณพิชิต ไม้พุ่ม

คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร
คุณไพโรจน์ วโรภาษ

คุณโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์
คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
คุณวัชรา ตันตริยานนท์

คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
คุณสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์
คุณสุทธิชัย สังขมณี

คุณอาทินันท์ พีชานนท์
คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

Mr. Gaku Nakanishi
Mr. Koji Yasuoka

Mr. Masahiro Yamauchi
Mr. Noriaki Abe

Mr. Shigeo Hayakawa
Mr. Shinkichi Miki
Mr. Takashi Sakai

Mr. Takayuki Nakanohara
Mr. Tatsuro Takami

คุณกวินท์ อินทรก�าธรชัย
คุณจักรชัย ฉันทโรจน์

คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ
คุณตันติลา ผลโชค

คุณธนยง อนุมานราชธน
คุณนุตร์ เชนยะวณิช
คุณภัทรุตม์ นิธินันทน์

คุณวีรชัย ศิริอัฐ
คุณสรรพชัย หุวะนันทน์
คุณสิริมนต์ มกรานนท์

คุณอัศวินี ไตลังคะ

คุณเก้า นักพาณิชย์
คุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
คุณขจรศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร

คุณธัชกร ภูริธรจินดา
คุณพันเลิศ เลิศพัฒนากุล

คุณสฤษดิ์ วิฑูรย์
คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์

Mr. Leandro Martin Chazarreta

Golf Ordinary Members Sports Ordinary Members Sports Special MembersGolf Corporate Ordinary  
Term Members

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ก�าลังจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์การออกก�าลังกายและการตีกอล์ฟที่ดีที่สุด 

New face in the club
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Operation Hours
เรื่อง : ราชพฤกษ์คลับ

ส่วนบริการกอล์ฟ

ส่วนบริการกีฬา

ส่วนบริการอื่นๆ

Golf Facilities

Sports Facilities

Other Services

เคาน์เตอร์ประสานงานกอล์ฟ  06.00-19.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย  06.00-19.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหญิง 06.00-19.00 น.
จุดออกรอบ   06.00-17.00 น.
ห้องอาหารราชารมย์ แกสโตร เลาจน์ 05.30-20.00 น.
ห้องราชารมย์ ไวน์ เลาจน์  08.00-20.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.
ห้องพยาบาล   09.00-14.00 น.

Member Relations Counter   06.00-19.00  hours.
Gents Changing Room   06.00-19.00  hours.
Ladies Changing Room   06.00-19.00  hours.
Staging   06.00-17.00  hours.
Rajarom Gastro Lounge   05.30-20.00  hours.
Rajarom Wine Lounge   08.00-20.00  hours.
Massage Room   08.00-20.00  hours.
First Aid   09.00-14.00  hours.

เคาน์เตอร์ประสานงานกีฬา  06.00-21.00 น.
สนามแบดมินตัน   06.00-21.00 น.
สนามเทนนิส   06.00-21.00 น.
สนามกีฬาอเนกประสงค์  06.00-21.00 น.
ห้องเทเบิลเทนนิส   06.00-21.00 น.
ห้องสควอช   06.00-21.00 น.
ห้องออกก�าลังกาย   06.00-21.00 น.
ห้องบริดจ์   12.00-21.00 น.
ห้องสนุกเกอร์   12.00-21.00 น.
สระว่ายน�้าเด็ก   09.00-18.00 น.
สระว่ายน�้าขนาด 25 เมตร  06.00-21.00 น.
สระว่ายน�้าขนาด 50 เมตร  06.00-21.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
• อาคารอินดอร์สปอร์ต  06.00-21.30 น.
• สระว่ายน�้า   06.00-21.30 น.
ห้องพยาบาล   14.00-21.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.    
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา   11.00-20.00 น.       

Sports Coordinator Counter  06.00-21.00 hours.
Badminton Courts  06.00-21.00 hours.
Tennis Courts  06.00-21.00 hours.
Sports Filed  06.00-21.00 hours.
Table Tennis Room  06.00-21.00 hours.
Squash Courts  06.00-21.00 hours.
Fitness & Exercise Room  06.00-21.00 hours.
Bridge Room  12.00-21.00 hours.
Snooker Room  12.00-21.00 hours.
Children Pool  09.00-18.00 hours.
Pool Size 25 m.  06.00-21.00 hours.
Pool Size 50 m.  06.00-21.00 hours.

Changing Facilities 
• Indoor Sports Building  06.00-21.30 hours.
• Swimming Pool  06.00-21.30 hours.

First Aid  14.00-21.00 hours.
Massage Room  08.00-20.00 hours.
Sports Shop  11.00-20.00 hours.

ลีฟ คาเฟ่    06.00-21.00 น.
วีต้า บาร์    06.00-20.00 น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์ บาร์แอนด์บิสโตร 06.00-22.00 น.
ห้องอ่านหนังสือ   06.00-22.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.
ห้องดูแลเด็ก   09.00-20.00 น.
สปอร์ตบาร์แอนด์เดอะกรูฟ  10.00-22.00 น.
สนุกเกอร์บาร์   12.00-21.00 น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์เดลิช  06.00-22.00 น.
ห้องอาหารจีน หม่าน ฟู่ หยวน  11.30-15.00 น.
    17.30-22.00 น.

Leaf Café 06.00-21.00 hours.
Vita Bar 06.00-20.00 hours.
Rajpruek Bar & Bistro 06.00-22.00 hours.
The Reading Room 06.00-22.00 hours.
Massage Room 08.00-20.00 hours.
Child Care Room 09.00-20.00 hours.
Sports Bar & The Grooves 10.00-22.00 hours.
Snooker Bar 12.00-21.00 hours.
Rajpruek Delish 06.00-22.00 hours.
Man Fu Yuan 11.30-15.00 hours. 
 17.30-22.00 hours.




